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INTRODUCTIE VAN HET JAAR 2016

Het Dolhuys I museum van de geest beleefde in 2016 een zeer succesvol jaar. 
Met de komst van het Outsider Art Museum (OAM) in de Hermitage Amsterdam, 
geopend door Koningin Máxima, biedt deze nieuwe vestiging van het Dolhuys als 
enige museum in Nederland een podium aan toonaangevende, nationale en 
internationale Outsider-kunstenaars. Het Dolhuys heeft met museum van de 
geest in Haarlem en het Outsider Art Museum in Amsterdam samen 160.000 
bezoekers mogen ontvangen. Ruim 40.000 bezoekers kwamen naar het Dolhuys 
en 120.000 bezoekers naar het Outsider Art Museum in de Hermitage Amsterdam.

Met de uitbreiding van het Outsider Art 
Museum heeft stichting het Dolhuys een 
belangrijke groei doorgemaakt in de 
(internationale) kunstwereld. De nieuwe 
vestiging trekt ook nieuw publiek aan: 
Outsider Art-liefhebbers, verzamelaars 
- zowel nationaal als internationaal - de 
kunstenaars zelf en personeel van creatief 
ateliers, maar ook studenten en werk-
nemers uit de zorg hebben speciale 
belangstelling voor deze bijzondere 
kunstvorm.

Daarnaast levert stichting het Dolhuys 
met de komst van dit nieuwe museum 
een belangrijke bijdrage aan de inclusie 
van (internationale) Outsider-kunstenaars 
die tot voor kort geen eigen kunstpodium 
hadden. Het gaat om kunst gemaakt door 
mensen die niet zijn opgeleid tot 
kunstenaar. De meeste hebben een 
verstandelijke beperking of psychische 
aandoening. Zij maken verrassende, 
niet-gepolijste kunst die inmiddels zeer 
geliefd is in de internationale kunstwereld.

Het Dolhuys heeft zich het afgelopen jaar 
nog meer gemanifesteerd als belangrijk 
platform voor het maatschappelijke
debat. Naast spraakmakende, 
geëngageerde tentoonstellingen zoals 
bijvoorbeeld de ‘Maakbare Mens’ werd 
hier in 2016 ook het Dolhuys-manifest 
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getekend voor een ‘Nederlandse 
GGZ-separeervrij’ en was er een kick o� 
met staatssecretaris Jetta Klijnsma om 
meer mensen met een psychische
aandoening aan een baan te helpen. 
Deze activiteiten passen naadloos in 
het Dolhuys DNA waarmee we met onze 
programma’s ook impact willen genereren 
buiten de museummuren en daarmee 
een bijdrage leveren aan de inclusieve 
samenleving.
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Samenwerking
Stichting het Dolhuys exploiteert al ruim 
tien jaar met succes het 
Dolhuys | museum van de geest in 
Haarlem waar het publiek in contact 
komt met het bijzondere van de 
menselijke geest. De opgebouwde 
expertise en ervaring bij het exposeren 
en collectioneren van Outsider Art 
worden sinds dit jaar nu ook ingezet 
in het Outsider Art Museum (OAM) in 
Amsterdam. Het OAM is een bijzondere 
samenwerking tussen zorgorganisatie 
Cordaan, Hermitage Amsterdam en het 
Dolhuys.
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EEN KORTE BLOEMLEZING VAN HET TOTALE PROGRAMMA:

Beelden voor de Geest in de Abraham Jonker Zaal (tot oktober 2016 
te zien geweest). Een tentoonstelling in de vorm van een interactieve 
media-installatie met historische videofragmenten die een connectie 
hebben met geestelijke gezondheidszorg.

De opening van de Willem van Genk Kamer in februari 2016. 
Het ‘Trolleybusstation Arnhem’, een van de bekendste werken van 
Outsider-kunstenaar Willem van Genk, is in het Dolhuys te zien. 
De komst van de ‘Trolleybusstation Arnhem’ is tot stand gekomen 
in samenwerking met de Stichting Willem van Genk, museum 
dr. Guislain en museum het Dolhuys.

In het kader van de Haarlemse Lente is in maart 2016 het werk van 
Rosemin Hendriks te zien geweest.

Tijdens de Stripdagen Haarlem was er in juni 2016 werk te zien van 
maar liefst 4 striptekenaars: Merel Barends, Jan Cleijne, Mas Hab en 
David Guedin & Craoman.

Het eerste Dolhuys-concert vond plaats in juni 2016. Het initiatief 
is afkomstig van Stichting Singelconcerten, in samenwerking met
het Dolhuys. Het concert past goed bij de verbreding van het 
museum, waarbij het publiek bijzondere geesten ontmoet: 
kunstenaars, schrijvers, wetenschappers als ook musici. Aan deze
eerste editie van Het Dolhuys Concert deden de volgende artiesten 
mee: Sabine Weber (sopraan), Fleur Overbeek ( viool, jong talent
Haarlem, 15 jaar), Mariëlle Streun (trompet/bugel), Quirijn de Lang 
(bariton), Albert Bonnema (tenor), Andrew Wise (piano/dirigent)
en het projectkoor van de Haarlemse Opera.

Uitverkochte 43e April avonden met Douwe Draaisma (december 2016) 
en Dick Swaab (oktober 2016).

Het werk van Marc Mulders (kunstenaar van het jaar 2016) en Ria Mul 
(atelier Artenzo) in de tentoonstelling Maskerade (Kunstlijn Haarlem 
2016).

Huisfotograaf Sander Troelstra wint de Nationale portretprijs met zijn 
portret van beeldend kunstenaar Ben Augustus. Troelstra maakte de 
foto voor museum Het Dolhuys als deel van een serie over 
Outsider- kunstenaars.
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HET DOLHUYS BEDANKT02

kinder- en jeugdpsychiatrie

specialist in psychiatrie
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ALGEMEEN STICHTING HET DOLHUYS

MISSIE
Dolhuys I museum van de geest streeft 
naar het in beeld brengen van de mens 
in al haar facetten en het ter discussie 
stellen van stereotype beelden om zo
een bijdrage te leveren aan erkenning, 
waardering en begrip voor mensen.
In het bijzonder van mensen die in de 
Nederland afwijken van de geldende 
‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, 
in zowel positieve als negatieve zin, 
zowel in heden als verleden. 

VISIE 
In onze samenleving zijn stigma’s ten
aanzien van afwijkende gedrag volop 
aanwezig. Het Dolhuys wil een wezenlijke 
bijdrage leveren aan objectieve beeld-
vorming middels bijzondere kunst, 
ontmoeting, verwondering en open
debat.
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KERNOPDRACHT & KERNDOELEN
De kernopdracht van museum van de 
geest luidt als volgt: ‘Ontdek het 
bijzondere van de menselijke geest 
in een unieke omgeving; in het Dolhuys 
en daarbuiten. Onze collecties komen 
door persoonlijke verhalen tot leven.
Wij betrekken publiek en professionals bij 
onze verkenning van en reflectie op de 
geest om de heersende norm van
het afwijkende ter discussie te stellen.’

De kerndoelen van het Dolhuys richten 
zich op de waarde van afwijkend gedrag. 
Hierbij inbegrepen zijn, zonder zich
hiertoe te beperken, de domeinen van de 
geestelijke gezondheidszorg, verstande-
lijke gehandicaptenzorg, forensische zorg, 
zorg met betrekking tot niet aangeboren
hersenletsel, epilepsie, ouderenzorg 
met betrekking tot cognitie (dementie, 
alzheimer), maatschappelijke onder-
steuning en verslavingszorg. Het Dolhuys 
doet dit door het exploiteren van een 
museum vanuit het overkoepelende 
thema: de menselijke geest.
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PERSONEEL & ORGANISATIE

RAAD VAN TOEZICHTLEDEN

Marijke van Putten
GGZ Noord Holland-Noord 
(voorzitter)

Paul de Bot,
Dijk en Duin

Elsbeth de Ruijter
GGZ in Geest

Dick Veluwenkamp
Arkin

Marcel van Heck
College van Rijksadviseurs

Mark van der Wolf
Radboudumc

Marnix Mol
Legal Counsel

Diederik Six
CompaNanny

Pierre Quaedevlieg
VG sector
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DE ‘FOUNDING FATHERS’
In 2002 werd museum het Dolhuys 
opgericht. Dit was een initiatief van
vier psychiatrische ziekenhuizen: 
GGZ Noord-Holland-Noord, 
GGZ inGeest, Arkin en Parnassia 
Groep, de zogeheten ‘Founding 
Fathers’. Zij stelden zich financieel 
garant en voegden hun historische 
collecties samen in een nieuwe 
museum. Door hun grote betrokken-
heid opende het Dolhuys in 2005
haar deuren voor het publiek en 
kon het museum een stem geven
aan verhalen die tot dan toe niet 
werden gehoord.

Het Dolhuys | museum van de geest wordt geëxploiteerd door Stichting het 
Dolhuys. Deze stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. 
Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toezicht 
verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is 
beschreven in de herschreven Code Cultural Governance die in 2006 is
gepubliceerd.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van 
Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van 
Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen (financiële) 
beloning. Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van
de vaste staf van Stichting het Dolhuys zijn conform de cao GGZ.
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HET VRIJWILLIGERSBUREAU
Het Dolhuys heeft in november 2010 een 
vrijwilligersbureau opgezet met als doel 
vrijwilligers de mogelijkheid te bieden 
een waardevolle bijdrage te leveren aan 
het behalen van de doelstellingen van het 
museum. Het bureau biedt begeleiding en 
ondersteuning om persoonlijke ontwikke-
ling te bevorderen. De vacatures worden 
door het vrijwilligersbureau uitgezet bij 
Roads (re-integratie bedrijf van Arkin 
regio Haarlem), het UWV, de vrijwilligers-
centrale en bekend gemaakt op de eigen 
website.

Tussen 2010 en 2016 is gebleken dat het 
Dolhuys een belangrijke bijdrage levert 
aan de re-integratie van (ex)psychia-
trische patiënten en langdurig werklozen. 
In de periode van januari 2016 tot en met 
december 2016 zijn circa 100 vrijwilligers 
flexibel ingezet bij vaste taken als 
receptie, rondleidingen, museucafé, 
archivering, secretariaat, publiciteit, 
ondersteuning van bedrijfsvoering en 
collectieregistratie. In de periode van 
2014-2016 heeft 33 procent van de
uitgestroomde vrijwilligers een betaalde 
baan gevonden.

Omdat het Dolhuys naar ‘destigmatise-
ring’ streeft, vinden we ook dat we zelf 
het goede voorbeeld moeten geven. 
Daarom wil het Dolhuys voorop lopen in 
de re-integratie en groei van mensen 
met een psychische achtergrond of 
verstandelijke beperking. Het Dolhuys 
is als enige museum in Nederland niet
zomaar een instelling die iets 
maatschappelijks doet, wij zijn dé 
instelling, die laat zien wat het 
betekent om mensen die anders zijn
in onze maatschappij op te nemen. 
Wij willen mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en/of verstandelijke 
handicap helpen hun participatie in de 
samenleving te vergroten, het liefst door 
te groeien naar een passende (betaalde) 
baan. Wat wij bieden is een inspirerende 
werkomgeving waar mensen zichzelf

mogen en kunnen zijn, waarin men zich 
gezien en gewaardeerd voelt en zich 
verder kan ontwikkelen.
Om vorm te geven aan deze participatie 
gedachte heeft het Dolhuys de samen-
werking gezocht met de Angst Dwang 
en Fobie stichting die van 2013 t/m 2015 
met mooie resultaten het project 
Kansen op werk (www.kansenopwerk.nl)
landelijk heeft uitgevoerd. Kansen op 
werk biedt begeleiding en ondersteu-
ning aan mensen met een psychische 
kwetsbaarheid die graag (weer) aan 
het werk willen. De werkwijze van 
‘Kansen op werk’ bestaat uit het 
bieden van een werkervaringsplaats
met werkbegeleiding, een maatje op 
de werkvloer en een persoonlijke 
trainings- en coachingprogramma.  

De ervaring van de eerste drie jaar 
bewijst dat de aanpak werkt: ruim 20 
procent is aan het werk en alle deelne-
mers hebben baat gehad bij het volgen 
van het traject, een werkervaringsplaats 
met coaching en training. Het heeft ze 
geholpen de arbeidsmarkt te verkennen, 
te kijken wat er echt bij hun past en 
zichzelf te ontwikkelen. Vanwege dit 
succes is het project in 2016 t/m 2018 
voortgezet in drie arbeidsregio’s t.w. 
Achterhoek, Midden-Utrecht en Rijn-
mond met dank aan de steun van het 
VSB fonds. Het Dolhuys wil graag als 
vierde regio in de arbeidsregio 
Zuid-Kennemerland en IJmond vanuit
het Dolhuys van start gaan. Wij willen 
vrijwilligers die zowel de droom als de 
wil hebben om te gaan voor een 
betaalde baan, mee laten doen aan
het programma ‘Kansen op werk’. 
Naast deze ervaring heeft de Stichting
het Dolhuys samenwerkingsverbanden 
gesloten met aan de overheid 
gekoppelde partijen en particuliere 
bedrijven zodat, wanneer de vrijwilliger 
het trainings- en coachingprogramma 
heeft doorlopen, hij of zij de volgende 
stap kan maken om de arbeidsmarkt te 
verkennen.
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Sinds februari 2016 is het Dolhuys een 
samenwerking aangegaan met de 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven werken samen in SBB om 
studenten de beste praktijkopleiding te 
geven met uitzicht op een baan. 
Het Dolhuys is een erkend leerbedrijf voor 
leerlingen van het Nova College Haarlem. 
Leerlingen die voor de richting Assistent 
dienstverlening en/of voor de richting 
Zorg en Assistent horeca en voeding 
heeft gekozen. De eerste stagiaire heeft 
met goed gevolg haar stage afgerond.

HET NOVA COLLEGE

Sinds juli 2016 is het Dolhuys een 
samenwerking gestart met het 
uitzendbureau Agros deze organisatie 
bemiddelt en begeleidt kandidaten met 
of zonder arbeidsbeperking in opdracht 
van werkgevers, gemeenten en UWV. 
Zij gaan hierbij uit van mogelijkheden 
en niet van beperkingen. Zo maken 
zij de arbeidsmarkt bereikbaar voor
iedereen. Vrijwilligers die toe zijn aan 
een nieuwe uitdaging richting een 
betaalde baan kunnen aan Agros 
overgedragen worden. 

AGROS
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Het Dolhuys is in november 2016 
een samenwerking aangegaan met 
Dream2Work. Dit is een loopbaan-
organisatie, van en voor jongeren. 
Zij helpen elkaar aan werkervaring en 
maken elkaar bewust van het belang 
daarvan om goede loopbaankeuzes te 
maken. Het is voor scholieren, stagiairs 
en jongeren die een tussenjaar houden. 
Zij willen meer hulp bij het maken van 
keuzes, al vanaf het voortgezet onder-
wijs, door de praktijkervaring van jonge 
voorbeelden. Het Dolhuys biedt deze 
jongeren een werkervaringsplaats aan.

DREAM2WORK

Afgelopen jaar heeft het Dolhuys een 
stageplaats aangeboden aan een leerling 
van Het Molenduin, dit is een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs. Zij bieden 
jongeren een veilige leeromgeving, geven 
veel aandacht aan de sociale ontwikkeling 
en bereiden deze jongeren voor op een 
vervolgstap. Of dat nu een baan is, een 
vervolgopleiding of dagbesteding. 
Deze stagiair heeft met goed gevolg 
de stage afgerond bij het Dolhuys. 
Het Dolhuys staat open voor meerdere 
stagiairs van deze opleiding.

HET MOLENDUIN VOORTGEZET 
SPECIAAL ONDERWIJS

Sinds september 2016 zijn er 
afspraken gemaakt met de 
Hartekampgroep dit is een organi-
satie die zich inzet om mensen met 
een beperking te ondersteunen en 
te helpen zich te ontwikkelen. 
Het Dolhuys biedt deze mensen 
een werkervaringsplaats aan in 
de horecagelegenheid 
museumcafé Thuys.

DE HARTEKAMPGROEP
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COLLECTIE05
Met de komst van het Outsider Art 
Museum in de Hermitage Amsterdam
is met name de deelcollectie Outsider 
Art binnen de collectie van stichting 
het Dolhuys in 2016 sterk gegroeid.
De openingstentoonstelling in het 
Outsider Art Museum bestond naast het 
werk van Japanse Outsider-kunstenaars 
ook uit actuele Nederlandse Outsider 
Art hoogtepunten. Voor het verkrijgen 
van deze kunstwerken is een rondgang 
gemaakt langs een groot aantal 
Nederlandse Creatieve Ateliers en 
galeries gespecialiseerd in Outsider 
Art. Enkele, inmiddels bekende, namen 
die zijn aangekocht zijn: Jefke Dijkstra, 
Ben Augustus, Lionel Plak en Rob Morren. 
Ook vanuit de kant van het Dolhuys is
de collectie verrijkt met Outsider Art. 
Na afloop van de tentoonstelling 
Maskerade met werk van Marc Mulders
en Ria Mul zijn van beide kunstenaars 
werken aangekocht voor de collectie.

De deelcollectie met reguliere kunst is in 
2016 ook gegroeid. Striptekenares Merel 
Barends maakte in het kader van de 
Stripdagen Haarlem 2016 speciaal voor 
het Dolhuys drie grote tekeningen die 
door het museum zijn aangekocht.
In deze drie tekeningen werden thema’s 
als eetstoornis, drankprobleem en 
angststoornis aangekaart. Al vaker is 
gebleken dat striptekenkunst een goed 
medium is om problematiek voor een 
groter publiek, met name jongeren, 
aanspreekbaar te maken.

Ook is in 2016 werk aangekocht van 
kunstenares Rosemin Hendriks. Zij heeft 
op indrukwekkende wijze ouderen met 
Alzheimer op groot formaat geportret-
teerd, waaronder haar eigen moeder. 
Deze werken werden in het kader van 

de kunstmanifestatie Haarlemse Lente in 
het museum tentoongesteld. Normaliter 
tekent Hendriks alleen haar eigen hoofd. 
Deze reeks zelfportretten benadert 
Hendriks altijd op dezelfde wijze: eerst 
het linker oog, linker wenkbrauw, rechter 
oog, rechter wenkbrauw, neus en dan zo 
verder naar beneden. Het gezicht als een 
raamwerk.
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PUBLIEK & ONDERWIJS06
PUBLIEK
Met de komst van het Outsider Art
Museum heeft stichting het Dolhuys in 
2016 een bijzonder groot publiek bereikt.  
Beide vestigingen - museum van de geest 
in Haarlem en het Outsider Art Museum 
in Amsterdam - hebben samen 160.000 
bezoekers mogen ontvangen. De nieuwe 
vestiging van het Dolhuys heeft er ook 
voor gezorgd dat we nieuwe doelgroepen 
hebben binnengehaald. Als enig museum 
in Nederland met toonaangevende kunst 
van nationale en internationale Outsider-
kunstenaars, trekken wij een bijzondere 
publiekgroep naar ons toe: Outsider 
Art-liefhebbers, verzamelaars – zowel 
nationaal als internationaal -  
de kunstenaars zelf en personeel van 
creatief ateliers, maar ook studenten en 
werknemers uit de zorg hebben speciale 
belangstelling voor deze bijzondere 
kunstvorm. 

ONDERWIJS
Het Dolhuys heeft zich in 2016 opnieuw 
onderscheiden als een van de weinige 
musea in Nederland waar maar liefst een 
kwart van de bezoekers uit scholieren 
bestaat. Bijna dagelijks hebben wij een 
middelbare school in huis: van gymnasium 
tot vmbo t, van roc tot universiteit als ook 
de bovenbouw van de basisschool: het 
onderwijs is breed vertegenwoordigd in 
ons museum.
Waarom is het Dolhuys zo populair bij 
scholieren? Dit museum gaat ook over 
hén. In ons succesvolle programma ‘De 
Bovenkamer’ leren zij hoe hun puberbrein 
werkt. Ze luisteren naar indrukwekkende 
verhalen van pubers over adhd, alcohol- 
en drugsverslaving, angststoornis of 
autisme. Verhalen die ook een oplossing 
bieden. Naast de Bovenkamer bestaat
ons educatieve aanbod uit de volgende 
programma’s: ‘Kijken met je oren’ 
(bovenbouw basisonderwijs), ‘Kennis 
maken met’ en ‘In gesprek met’
(voortgezet onderwijs en MBO).
    

RANDPROGRAMMERING MET IMPACT
Het Dolhuys is de afgelopen jaren steeds 
meer uitgegroeid tot een belangrijk
platform voor het maatschappelijke debat. 
Onze maandelijkse randprogrammering
levert daar een belangrijke bijdrage aan. 
Prominente sprekers als hersenweten-
schapper Dick Swaab en geheugenexpert
Douwe Draaisma zorgden voor uitverkochte 
zalen. Maar ook events met maatschappelijke 
impact horen thuis in het Dolhuys: een kick 
o� met staatssecretaris Jetta Kleinsma 
(Sociale Zaken) om meer mensen met 
een psychische aandoening aan een baan
te helpen en de ondertekening van het
Dolhuys-manifest voor ‘Nederlandse GGZ 
separeer-vrij’, leidde tot veel publieke 
belangstelling.
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SOCIALE MEDIA 
Sinds 2016 is er op de afdeling Publiek & 
Onderwijs meer focus op de inzet van
social media en online zichtbaarheid. Door 
middel van een structurele contentplan-
ning worden al onze kanalen voorzien van 
actuele thema’s die varieert van onze eigen 
programmering tot en met meedoen aan het 
maatschappelijke debat over de inclusieve 
samenleving. Het Dolhuys en het Outsider 
Art Museum hebben ieder een eigen 
Facebook, Twitter, Instagram en
YouTube-account om zo de achterban van 
onze beide musea op de juiste manier te 
bedienen. Daarnaast hebben bezoekers de 
gelegenheid om een review achter te laten 
op TripAdvisor accounts. Voor stichting het 
Dolhuys als overkoepelend orgaan 
communiceren wij ook via LinkedIn.
Eind 2016 had het Dolhuys 2.644 
Facebookvolgers, 2.611 Twittervolgers, 761 
Instagramvolgers, en 243 volgers op 
LinkedIn. Het Outsider Art Museum had 

1.908 Facbookvolgers, 84Twittervolgers
en 47 Instagramvolgers. De website van 
het Dolhuys werd in de maand december 
8.540 keer bezocht. Het Outsider Art 
Museum werd dankzij een grote 
marketingcampagne 7.290 keer bezocht 
in december.     

PERS
In 2016 beleefden we een hoogtepunt 
qua media aandacht. Met de opening 
van het Outsider Art Museum door 
Koningin Maxima werd het nieuwe 
museum bedolven met lovende recensies 
op radio, tv en alle landelijke dagbladen. 
Het NOS-Journaal sprak over ‘nieuwe 
parels in de ‘kunstwereld’. NRC gaf het 
nieuwe museum drie sterren en 
De Volkskrant schreef over een ‘museum 
vol buitenbeentjes’. Het Dolhuys kwam 
vooral in het nieuws met de onderteken-
ing van het ‘Dolhuys Manifest’ voor een 
‘Nederlandse GGZ separeer-vrij’ en onze 
spraakmakende randprogrammering. 
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Noordhollands Dagblad, 29 juni 2016

Haarlems Dagblad

Noordhollands Dagblad, 29 juni 2016

Haarlems Dagblad, 1 november 2016

GGZ Breburg

Isoleercel is rijp voor het museum 

 

Twaalf GGZ-instellingen willen dat het gebruik van de isoleercel voor 1 januari 2020 wordt afgeschaft. Opname in de 
isoleercel vergroot de problemen bij zowel cliënten als hulpverleners. Bovendien is deze vorm van eenzame opsluiting in 
strijd met de wet. Volgens het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, is vrijheidsontneming op basis 
van ziekte, handicap of psychosociale beperking niet gerechtvaardigd. Nu dit verdrag op 14 juni door de Nederlandse 
regering is geratificeerd, wordt het hoog tijd dat de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz) separeervrij wordt. 

Dat staat in het Dolhuys Manifest ‘Nederlandse ggz separeervrij!’ dat op het High & Intensive Care Kennisfestival (HIC) 
door twaalf GGZ-instellingen is ondertekend. Het festival vindt plaats in museum Het Dolhuys waar ggz-instellingen met 
elkaar in discussie gaan over een nieuw model voor acute zorg. In het manifest staat dat de isoleercel uiterlijk op 1 januari 
2020 een ‘collectiestuk’ wordt in Het Dolhuys, museum van de geest. 

,,Wij verklaren dat separeren geen zorg of hulp is: het wordt gebruikt uit onmacht en ervaren als straf,’’ aldus het Dolhuys 
Manifest. ,,Angsten, wanen en destructieve gedachten kunnen worden versterkt. Separeren is ook belastend voor de 
hulpverleners: het ondermijnt een respectvolle relatie met de cliënt en belemmert effectieve hulp en zorgverlening.’’ 

Om er voor te zorgen dat de isoleercellen op 1 januari 2020 definitief dicht gaan, moeten beleidsmakers, bestuurders en 
professionals samenwerken met ervaringsdeskundigen en (ex)cliënten die separatie hebben ondergaan. Met de inzet van hun 
kennis kan gebruik van de separeerruimte worden voorkomen. Ook moet er meer worden ingezet op humane alternatieven, 
ontwikkeld in binnen en buitenland, om adequaat hulp te bieden aan cliënten die in een crisissituatie verkeren. 

Professionals, bestuurders, politici en beleidsmakers mogen zich niet langer verschuilen achter bezuinigingen of 
bureaucratisch rompslomp, zo besluit het manifest. ,,Het is hun taak deze belemmeringen weg te nemen en humane zorg te 
garanderen voor cliënten.’’ 

Bron: GGZ Breburg 
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FNV magazine, 1 december 2016 Volkskrant

Haarlems Dagblad, 17 november 2016
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Haarlems dagblad, 13 oktober 2016

Haarlems Weekblad, 19 oktober 2016 Haarlems Dagblad, 1 november2016
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de Telegraaf, 16 maart 2016

Trouw, 16 maart 2016

Parool, 23 november 2016 Noordhollands Dagblad, 3 november 2016
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Zo deden de Amsterdamse musea het in 2016 
Hoeveel bezoekers ontvingen de Amsterdamse musea in 2016? De eerste cijfers zijn bekend en het 
ziet er rooskleurig uit: meerdere musea verbeterden hun record. 
 
Stedelijk Museum 
Het Stedelijk Museum zegt dit jaar uit te komen op 650.000 bezoekers. Dat is bijna tien procent 
minder dan vorig jaar, maar het museum zegt dat het wel hoger is dan de verwachte half miljoen 
bezoekers.  
 
Anne Frank Huis 
Het Anne Frank Huis is en blijft een van de meest populaire musea van de stad en rekent opnieuw op 
een record. Het museum verwacht in 2016 rond de 1.300.000 bezoekers. Dat wil zeggen dat ze dit 
jaar ruim 30.000 meer bezoekers verwelkomden dan vorig jaar, toen het aantal op 1.267.168 stond. 
 
Van Gogh Museum 
In 2016 zijn er 2,1 miljoen bezoekers naar het Van Gogh Museum gegaan. Dat is een historisch record 
voor het museum en een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar. Nederland voert de lijst van 
herkomstlanden aan, gevolgd door de VS, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië.  
 
De Nieuwe Kerk 
De Nieuwe Kerk verwacht in 2016 263.000 bezoekers te mogen ontvangen. Daarmee zet het 
museum de stijgende lijn van de afgelopen twee jaar door. In 2014 en 2015 ontving het museum 
respectievelijk 203.00 en 232.500 bezoekers. 
Momenteel trekt de tentoonstelling 90 jaar Marilyn nog steeds veel bezoekers. Eerder dit jaar 
kwamen mensen onder andere af op de World Press Photo tentoonstelling die jaarlijks in de kerk 
plaatsvindt. 
 
Rijksmuseum 
Het Rijks zegt dit jaar af te sluiten met 2.200.000 bezoekers, waarvan de helft uit Nederland 
afkomstig is. De bezoekcijfers liggen daarmee iets lager dan vorig jaar, toen 2.350.000 liefhebbers 
kwamen kijken naar de Nachtwacht en andere klassiekers.  
2016 stond voor het Rijksmuseum vooral in het teken van de nieuwe directeur Taco Dibbits, die Wim 
Pijbes op 1 juli opvolgde. Daarnaast waren Marten & Oopjen, de twee veelbesproken portretten van 
Rembrandt, voor het eerst in het museum te zien. 
 
De Hermitage in 2016 
Het eerste museum dat dit jaar cijfers communiceerde, was de Hermitage. Op 6 december al, met 
nog bijna een maand te gaan, maakte het museum bekend dit jaar in totaal 470.000 bezoekers te 
verwachten. Als dat klopt, wordt de stijgende lijn doorgezet: in 2015 ontving de Hermitage nog 
457.000 bezoekers.  
Bezoekers kwamen voor de tentoonstellingen Spaanse Meesters, Catharina, de Grootste, Hollanders 
van de Gouden Eeuw en het dit jaar in de Hermitage geopende Outsider Art Museum. 
 
Wat waren de resultaten in 2015?  
Bijna driekwart van de Amsterdamse musea trok in 2015 meer bezoekers dan het jaar daarvoor. 
Gemiddeld groeide het aantal bezoekers met bijna 7 procent ten opzichte van 2014. 
 
Vooral het Van Goghmuseum, de Hermitage en het Tropenmuseum verwelkomden meer bezoekers. 
Het Allard Piersonmuseum maakte de grootste stijging mee, het ontving in 2015 37,5% meer 
bezoekers dan in 2014. Dat kwam vooral door het Pop-Up Museum van De Wereld Draait Door dat 
vijf maanden in het Allard Pierson te zien was. 

Zo deden de Amsterdamse musea het in 2016 
Hoeveel bezoekers ontvingen de Amsterdamse musea in 2016? De eerste cijfers zijn bekend en het 
ziet er rooskleurig uit: meerdere musea verbeterden hun record. 
 
Stedelijk Museum 
Het Stedelijk Museum zegt dit jaar uit te komen op 650.000 bezoekers. Dat is bijna tien procent 
minder dan vorig jaar, maar het museum zegt dat het wel hoger is dan de verwachte half miljoen 
bezoekers.  
 
Anne Frank Huis 
Het Anne Frank Huis is en blijft een van de meest populaire musea van de stad en rekent opnieuw op 
een record. Het museum verwacht in 2016 rond de 1.300.000 bezoekers. Dat wil zeggen dat ze dit 
jaar ruim 30.000 meer bezoekers verwelkomden dan vorig jaar, toen het aantal op 1.267.168 stond. 
 
Van Gogh Museum 
In 2016 zijn er 2,1 miljoen bezoekers naar het Van Gogh Museum gegaan. Dat is een historisch record 
voor het museum en een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar. Nederland voert de lijst van 
herkomstlanden aan, gevolgd door de VS, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië.  
 
De Nieuwe Kerk 
De Nieuwe Kerk verwacht in 2016 263.000 bezoekers te mogen ontvangen. Daarmee zet het 
museum de stijgende lijn van de afgelopen twee jaar door. In 2014 en 2015 ontving het museum 
respectievelijk 203.00 en 232.500 bezoekers. 
Momenteel trekt de tentoonstelling 90 jaar Marilyn nog steeds veel bezoekers. Eerder dit jaar 
kwamen mensen onder andere af op de World Press Photo tentoonstelling die jaarlijks in de kerk 
plaatsvindt. 
 
Rijksmuseum 
Het Rijks zegt dit jaar af te sluiten met 2.200.000 bezoekers, waarvan de helft uit Nederland 
afkomstig is. De bezoekcijfers liggen daarmee iets lager dan vorig jaar, toen 2.350.000 liefhebbers 
kwamen kijken naar de Nachtwacht en andere klassiekers.  
2016 stond voor het Rijksmuseum vooral in het teken van de nieuwe directeur Taco Dibbits, die Wim 
Pijbes op 1 juli opvolgde. Daarnaast waren Marten & Oopjen, de twee veelbesproken portretten van 
Rembrandt, voor het eerst in het museum te zien. 
 
De Hermitage in 2016 
Het eerste museum dat dit jaar cijfers communiceerde, was de Hermitage. Op 6 december al, met 
nog bijna een maand te gaan, maakte het museum bekend dit jaar in totaal 470.000 bezoekers te 
verwachten. Als dat klopt, wordt de stijgende lijn doorgezet: in 2015 ontving de Hermitage nog 
457.000 bezoekers.  
Bezoekers kwamen voor de tentoonstellingen Spaanse Meesters, Catharina, de Grootste, Hollanders 
van de Gouden Eeuw en het dit jaar in de Hermitage geopende Outsider Art Museum. 
 
Wat waren de resultaten in 2015?  
Bijna driekwart van de Amsterdamse musea trok in 2015 meer bezoekers dan het jaar daarvoor. 
Gemiddeld groeide het aantal bezoekers met bijna 7 procent ten opzichte van 2014. 
 
Vooral het Van Goghmuseum, de Hermitage en het Tropenmuseum verwelkomden meer bezoekers. 
Het Allard Piersonmuseum maakte de grootste stijging mee, het ontving in 2015 37,5% meer 
bezoekers dan in 2014. Dat kwam vooral door het Pop-Up Museum van De Wereld Draait Door dat 
vijf maanden in het Allard Pierson te zien was. 

Parool, 28 december 2016

Trouw, 6 december 2016
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FINANCIËN07

FINANCIËN ALGEMEEN
Het Dolhuys is een particulier gefinan-
ciërd museum. Wij ontvangen (nog) 
geen subsidie van de overheid. 
Het grootste deel van de exploitatie-
begroting van het Dolhuys wordt 
gefinancierd door participanten, 
sponsoren en de particuliere geefkring. 
De activiteiten hebben een aparte 
begroting, waaronder de tentoonstellingen 
in het Outsider Art Museum, waarvoor 
cultuurfondsen en sponsoring wordt
gezocht. Het Dolhuys had in 2016 een 
exploitatie begroting van 1,4 miljoen 
euro. Deze werd naast de particuliere 
financiering voor 30 procent gevormd 
door inkomsten uit entree, verkoop, 
sponsoring en horeca. 

PARTICIPANTEN 
Het Dolhuys werd in 2016 ondersteund 
door 19 participanten, die door middel 
van een jaarlijkse, financiële bijdrage de 
exploitatie mogelijk maken. Het Dolhuys 
heeft als museum van de geest haar 
domeinen uitgebreid richting onder 
andere de verslavingszorg, ouderenzorg, 
verstandelijke gehandicaptenzorg en de 
forensische zorg. Resultaat in 2016 was 
het positieve besluit van ’s Heeren Loo 
om naast de participantenbijdrage ook 
een aanzienlijk bedrag voor collectie-
beheer over te maken en het verkrijgen 
van sponsorinkomsten van instellingen 
buiten het GGZ werkveld (zie ook 
sponsordiner). In onze samenleving zijn 
stigma’s ten aanzien van afwijkend 
gedrag volop aanwezig. Het Dolhuys 
wil met de participanten uit de verschil-
lende deelsectoren van de zorg een 
wezenlijke objectieve bijdrage leveren 
aan beeldvorming middels bijzondere 
kunst, ontmoeting, verwondering en 
open debat.

DOLHUYS KLUYSJES 
Het museum heeft 36 kluysjes waarvan 
er in 2016 zeven zijn ‘geadopteerd’. Dit 
leverde het museum dit jaar een totaal-
bedrag van €1.750,- op.

HORECA & ZAALVERHUUR
Particulieren en organisaties kunnen in 
het museum terecht voor een evenement, 
congres, vergadering of feest. De horeca 
inkomsten en de opbrengst van de zaal-
verhuur vormen een belangrijk deel van 
de dekking van de exploitatiebegroting 
van het museum. Daarnaast zijn er steeds 
meer re-integratie plekken in het
museumcafé gecreëerd. Ten opzichte van 
2015 zie je een stijgende lijn in inkomsten. 
Zeker het voorjaar is een drukke periode
voor de verhuur. Met als opvallend 
hoogtepunt het HIC festival (High 
Intensive Care), dat bij het Dolhuys werd 
georganiseerd. Niet alleen in financieel 
opzicht was dit een belangrijk event. 
Tijdens dit congres is het Dolhuys Manifest 
door vele bestuurders uit de GGZ sector 
ondertekend; waarmee een belangrijke 
stap is gezet in de richting van een
separeer vrije GGZ. 

De zomer zijn we begonnen met een
muzikaal hoogtepunt; de klassieke 
noten tijdens het eerste Dolhuys 
concert trokken veel buurtbewoners.
Met zo’n 300 bezoekers was dit hét 
grootste publieke event van 2016. 
Omdat de events steeds frequenter en 
groter werden is er een eventmanager 
aangenomen die een professiona-
liseringsslag heeft bewerkstelligd. 
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DOLHUYS MUSEUMSHOP
De museumshop heeft een stabiel jaar 
achter de rug. Het assortiment boeken 
houden we klein ten opzichte van de 
cadeauartikelen. Steeds meer buurt-
bewoners weten de winkel te vinden 
voor cadeautjes en ansichtkaarten. 
Vooral de artikelen met een knipoog zijn 
populair, zoals kleurrijke sokken met 
grappige spreuken.

FONDSENWERVING 
Het Dolhuys is in 2016 ondersteund voor 
zijn programma en activiteiten door het 
Mondriaan Fonds, de Stichting Margaret 
Olivia Knip, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het VSB fonds en 
Stichting Doen. Wij zullen de relaties 
met fondsen en nieuwe domeinen in de 
komende periode verder verstevigen en 
uitbouwen. 

In maart 2016 heeft Stichting het Dolhuys 
in de Hermitage Amsterdam het Outsider 
Art Museum geopend. Voor het eerst in 
Nederland is er een museum met 
toonaangevende kunstwerken van
nationale en internationale Outsider-
kunstenaars. Het museum is gevestigd in 
een nieuwe museale ruimte in de 
Hermitage Amsterdam. Dankzij een 
bijzondere samenwerking tussen ons 
museum het Dolhuys in Haarlem, 
zorgorganisatie Cordaan en 
Hermitage Amsterdam wordt een 
omvangrijke Outsider Art-Collectie 
getoond aan een groot, internationaal 
publiek. 
Het Outsider Art Museum heeft voor 
een periode van drie jaar financiële 
ondersteuning gekregen van het Gieskes 
Strijbis Fonds en het Mondriaan Fonds. 
Voor een periode van twee jaar wordt het 
museum financieel ondersteund door het 

Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Met de Hermitage en Cordaan is een 
intentieverklaring afgesloten om het 
Outsider Art Museum voor langere 
termijn in de Hermitage te vestigen 
met in ieder geval een eerste periode 
van vijf jaar. 

REGENTEN 
Het museum heeft vanaf 2011 het 
‘Regentschap’, een eeuwenoude 
traditie die bestaat sinds 1582, nieuw 
leveningeblazen. Regenten staan op 
de hoogste trede van de particuliere 
geefkring. Een regent schenkt voor 
een periode van minimaal vijf jaar een 
bedrag van € 1.000,- per jaar aan het
museum. Omdat het museum een 
ANBI status heeft, neemt de belasting 
een aanzienlijk deel van de gift op zich.
In 2015 telde het Dolhuys 30 regenten.
Dit aantal is in 2016 gegroeid naar 36 
regenten. Regenten kennen een aantal 
privileges, waaronder het ontvangen
van een maandelijkse ‘regentenbrief’, 
het gebruik kunnen maken van de 
Regentenkamer in het museum en 
het ontvangen van een uitnodiging 
voor het jaarlijkse Regentendiner. 

VRIENDEN 
Het Dolhuys is in 2010 gestart met 
het actief werven van vrienden. 
In 2016 hebben we het jaar afgesloten 
met 327 vrienden. Hoewel er wel
vrienden zijn bijgekomen in de loop 
van het jaar is het totaal aantal min of 
meer gelijk gebleven. Veel mensen die 
willen doneren doen dit voor 1 of 2 jaar 
en kiezen vervolgens weer een ander 
doel om aan bij te dragen. Het werven
van vrienden heeft onze voortdurende 
aandacht. 

27



28

DOLHUYS JAARCIJFERS 2016
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TENTOONSTELLINGEN08
In 2016 waren er drie tentoonstellingen te zien in het Dolhuys: De solo-expositie 
van Willem van Genk, De ‘Maakbare Mens’ (reeds geopend op 6 oktober 2015)  
en ‘Maskerade’. In het Outsider Art Museum hebben er twee tentoonstellingen 
plaatsgevonden: ‘Japan’ en ‘China’. Deze tentoonstellingen zijn mede mogelijk 
gemaakt door: het Mondriaan Fonds, de Stichting Margaret Olivia Knip,
het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB fonds en Stichting Doen. 

In de tentoonstelling ‘De Maakbare Mens’ 
stelde het museum op eigenzinnige wijze 
de maakbaarheid ter discussie.

Veel Nederlanders willen vandaag de 
dag volmaakt zijn. We streven naar een 
gezonde geest, vlekkeloos gedrag en
een perfect lichaam. Dagelijks posten we 
massaal selfies op Facebook, Instagram 
en Snapchat: we scheppen een ideaal 
beeld van onszelf. Maar hoe lang kunnen 
we nog blijven voldoen aan deze hoge 
eisen? Mensen die dat niet kunnen, vallen 
buiten de boot. De ‘onvolmaakte’ horen 
er niet bij, zijn gek, beperkt, eng, zielig 
of ziek. Maar om echt succesvol te zijn,
denk aan beroemdheden, kunstenaars 
en wetenschappers, moet je dan juist 
niet afwijken van de norm?

Je ontmoet een breed scala aan 
bijzondere, creatieve geesten en mensen 
anders functioneren dan doorsnee. 
Maak kennis met de succesvolle
schrijfster Myrthe van de Meer, 

de kunstenaars Edvard Munch, Vincent 
van Gogh, Willem van Genk en Anton
Heijboer. Aan de hand van kunstwerken, 
films en fotografie krijgt je een kijkje in 
hun geest. ,,Hoe gek het ook klinkt, die 
depressie had ik tenminste nog. Ook al 
was hij de vijand, ik kende hem tenminste. 
Maar wat zou er van mij overblijven als 
ze die weg zou halen?’’ aldus Myrthe van 
der Meer. Of, zoals Munch het formuleert: 
,,Waarom was ik niet zoals alle anderen? 
Waarom ben ik geboren – iets waar ik niet 
om heb gevraagd? Dit noodlot en daar 
over na te denken zijn de basis van mijn 
kunst.’’ Ook voor Munch was gekte de 
bron van succes.

‘DE MAAKBARE MENS’
TE ZIEN GEWEEST VAN 7 OKTOBER 
2015 T/M 31 APRIL 2018

TENTOONSTELLINGEN08
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Met de tentoonstelling ‘Maskerade’ 
maakte het Dolhuys weer deel uit 
van de jaarlijkse kunstmanifestatie 
Kunstlijn Haarlem. Kunstenares 
Ria Mul (Atelier Artenzo) toonde 
werk dat zij in samenwerking met 
Marc Mulders heeft gemaakt.

Speciaal voor Ria Mul maakte Marc 
Mulders kijkdozen om na te schilder-
en, met betekenisvolle objecten en 
afbeeldingen. Naar aanleiding hiervan 
maakte zij zelf of samen met Mulders 
schilderijen van Adam en Eva in het 
Paradijs. De tentoonstelling
‘Maskerade’ toonde werken van
Ria Mul, van Ria Mul en Marc Mulders 
samen en enkele collages, maskers 
en totems van Marc Mulders.

Gastcurator Annelien Kers sloot met 
deze tentoonstelling naadloos aan 
bij de doelstelling van het Dolhuys
om de mens en zijn bijzondere geest 
centraal te stellen, in het bijzonder hij 
die afwijkt van de geldende ‘norm’ in 
zijn gedrag, denken en emoties.

ONTHULLING ‘TROLLEYBUSSTATION’ 
IN WILLEM VAN GENK-KAMER 
(28 JANUARI 2016, ONDERDEEL 
VASTE OPSTELLING)

MASKERADE
TE ZIEN GEWEEST VAN 3 NOVEMBER 
2016 T/M 8 JANUARI 2017

In het Dolhuys was vanaf donderdag 
28 januari 2016 de ‘Trolleybusstation 
Arnhem’, een van de bekendste werken 
van Outsiderkunstenaar Willem van 
Genk (1929-2005) te zien. Van Genk 
was van kinds af aan gefascineerd door 
treinen, hij noemde zichzelf ‘Koning 
der stations’. Hij bestudeerde wegen-
kaarten, trein- en metrolijnen, lucht-
vaartroutes en dienstregelingen. 
Overal zag hij een web van verbin-
dingen, waarmee het ‘geboefte’ hem 
probeerde te beïnvloeden. In zijn 
complexe universum van steden, 
stations, zeppelins, bovenleidingen 
en zendmasten was hij zelf de grote 
regelaar achter de knoppen. 
Het bijzondere kunstwerk is tentoon- 
gesteld in de Willem van Genk-kamer.
De komst van de ‘Trolleybusstation 
Arnhem’ is tot stand gekomen in 
samenwerking met de Stichting 
Willem van Genk, museum dr. Guislain 
en museum het Dolhuys.

door het Dolhuys aangekochte werken van Ria Mul 
(links) en Marc Mulders (rechts)
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Het nieuwe museum richt zich op actuele 
Outsider Art, afkomstig uit de groeiende 
collectie van het Dolhuys. Eén van de 
publiekstrekkers is het bijzondere werk 
van Shinichi Sawada (1982). Hans Looijen, 
artistiek en zakelijk verantwoordelijk voor 
het Outsider Art Museum, zocht Sawada 
op in zijn atelier in Japan en haalde in 
2012 zijn werk naar Nederland. Een jaar 
later exposeerde Sawada op de Biënnale 
van Venetië in 2013. Het betekende de 
doorbraak van deze hedendaagse stro-
ming in de internationale kunstwereld. 

De collectie is voor een belangrijk deel 
afkomstig uit het Dolhuys en richt zich 
op actuele Outsider Art van opkomend 
talent. In deze eerste presentatie van 
het Outsider Art Museum waren ruim 
honderd werken te zien van Engelse, 
Franse, Iraanse en Nederlandse kunste-
naars. Daarnaast was een speciale ruimte 
gewijd aan Japanse Outsider Art. Een van 
de beroemdsteJapanse kunstenaars is 
Shinichi Sawada (1982). 

Voor het eerst was er buiten China een 
omvangrijke tentoonstelling te zien met 
Chinese Outsider Art. Deze tweede 
expositie in het Outsider Art Museum 
omvatte ruim tweehonderd bijzondere 
werken van Chinese, Nederlandse en
andere buitenlandse Outsider-kunste-
naars. 

Hartstocht, religie en macht, maar ook 
monsters, dromen en nachtmerries: de 
werken toonden opvallende overeen-
komsten, ongeacht hun geografische of 
culturele achtergrond. Wereldwijd volgen 
Outsider-kunstenaars hun innerlijke stem: 
verwijderd van gebaande paden trekken 
de makers je mee in hun ongekende, rijke 
fantasiewereld.

TENTOONSTELLING JAPAN
TE ZIEN GEWEEST VAN 16 MAART 
2016 T/M 6 NOVEMBER 2016

TENTOONSTELLING CHINA
TE ZIEN GEWEEST VAN 
24 NOVEMBER 2016 T/M 5 JUNI 2017
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